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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 6. klassi võistkonda, kes esindas kooli
Tartu linna inglise keele viktoriinil ning
nende juhendajaid Siret Voolu ja Katrin
Ubalehte
 Happy Day korraldamise eest inglise
keele õpetajaid Siret Voolu, Katrin
Ubalehte, Triinu Helena Pajumäed,
Pillerin Arget, raamatukoguhoidjat Helen
Nigolit ja sekretär Katrin Raiglat
 huvijuht
Kadri
Lille
ja
raamatukoguhoidja Helen Nigolit koos
õpilastega
lõbusa
ja
värvikireva
munadepüha näituse eest
 3. klasside noormehi, kes esindasid
kooli Tartu linna rahvastepalli võistlustel
ning nende õpetajaid Liina Kaisi ja
Hendrik Rikandit
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11. aprill

13.20

9.b klassi KIKi õppeprogramm
loodusmuuseumis
8.cv klassi seksuaalhariduslik loeng
kab 115
Juhtkonna nõupidamine

T

12. aprill

12.30
13.15

Kooli 40. aastapäeva aktused:
9.00 1.–3. klass
11.15 4.–6. klass
12.20 7.–9. klass
14.00

6.c klassi õppeprogramm
"Kuldne Lurich" spordimuuseumis

K

13. aprill

8.b klassile esmaabi koolitus

14.00

9. klasside 3. loovtööde kaitsmine
4.a, 4.b, 5.a, 5.c klassid Ugala
etendusel "Piruka magus põhi"
7.a klass Tartu Kunstimuuseumis
9.a klassi KIKi õppeprogramm
loodusmuuseumis
Tugimeeskonna nõupidamine

N

14. aprill

8.15
9.00
10.00
12.00

15.30

Õpilasesinduse koosolek
Nuputamisvõistlus 1. kooliastmele
aulas
2.b klassi mänguvahetund aulas
Nuputamisvõistlus 2. kooliastmele
aulas
2.b klassiõhtu

R

15. aprill

8.30
9.00
10.55
12.20

Suur reede

KOOLIELU
 ELAMUSED CARCASONNE’IST
14.–22. märtsil viibisid 13 TDK õpilast ja
õpetajat
Erasmus+
projekti
raames
külaskäigul Carcasonne’i koolis „Collège Le
Bastion“. Reis sai teoks pärast mitmeid
edasilükkumisi,
mille
põhjuseks
olid
COVID-19 ja puhkenud sõda.
Carsacconne’is olles elasid TDK õpilased
peredes, tegid projekti ülesandeid, tutvusid
prantsuse koolisüsteemiga ja Carcassonne’i
linnaga. Kesklinnaga tutvumiseks pidid meie
õpilased leidma poole sajandi eest tehtud
fotodel kujutatud paigad ning tegema neis
kohtades selfie’d. Nende vaatamisväärsuste
leidmisel oli abiks tänaval liikuvate kohalike
elanikega suhtlemine.
Carcassonne’i linn sarnaneb Tallinnas asuva
Toompeaga ja kujutab endast võimsat
ajaloolist kindlust, millesse kunagi mahtus
elama valitsev perekond ja külajagu inimesi.
Tänapäeval elab selles 40 inimest, kellele
annavad tööd suured turistide hulgad, kes
kindlust uudistamas käivad.
Õhtud peredes, tunnikülastused ja projektitegevused vaheldusid ekskursioonidega.
Ühel projekti päeval käidi väljasõidul
Vahemere ääres asuvas imeilusas Collioure’i
linnas, mis on väike keskaegne kindluslinn.
Collioure’i linn on ajalooline katalaanide
keskus. Ei ole varem juhtunud, et tänaval
astub ligi mitu inimest, pakun terekätt ja
vastutulija ütleb: „Tere, mina olen tõeline
katalaan, aga kes teie olete?“ Uhke oli öelda:
„Tere! Mina olen tõeline eestlane.“
Carcassonne’is olid meiega samal ajal külas
ka hispaanialapsed Alcoi partnerkoolist.
Meie projekti sisuks on meie juured, päritolu
ja kultuur ning sümboliks puu.
Meie kohtumist jääb „Collège Le Bastion’i“
siseõue meenutama sümboolne puu, mille
koos istutasime. Uhke tunne oli ka seetõttu,
et meie saabudes ja lahkudes tervitas meid
lisaks vanematele, lastele ja projekti
õpetajatele ka kooli direktor Mme Surowka
isiklikult.
Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja

***
Prantsusmaa on nii võõras, aga samas nii
kaunis maa! Tema maagiline kultuur,
armsad ja südamlikud inimesed ja võluv
loodus. Mul on hea meel ja suur rõõm, et
sain seal käia, prantslastega rääkida ja
nende toitu proovida. Arvan, et see reis jääb
alatiseks meelde südantsoojendava ja
meeldivana. Oli Lahe! Je suis tombé
amoureuse de la France pour toujours!
Sofi-Stefani Pajumaa, 7.b
***
Ma arvan, et Carcassonne on hea koht, kus
võiks vähemalt kord elus käia. Kasvõi ainult
selleks, et jäätist maitsta. Carcassonne’is
on palju huvitavaid kohti, kus käia ja ka
inimesed on toredad. Mulle eriti meeldis
kohvikuid külastada ja poodides šopata,
kuna seal on nii palju asju, mida Eestis
pole. Ja pere, kellega ma elasin, oli ka väga
tore.
Aleksandra Apsolon, 7.b

***
Mulle
väga
meeldib
Carcassonne’i
atmosfäär. See on väga positiivne ja
romantiline. Kohvikud ja tänavad on väga
eripärase disainiga. Pere, kelle juures ma
elasin, on ka hästi positiivne ja südamlik.
Mulle väga meeldis. Kui on võimalus, siis
ma kindlasti tahaks jälle minna.
Illika Kuldkepp, 7.b

KOOLIELU
 MAITSVAD ELAMUSED

 ÕITE ÕNNELIK ESMASPÄEV

René
Descartes’i
sünnipäevanädalal
korraldasime
koolis
Prantsuse
toidu
festivali.
Nädala
jooksul
valmistasid
õpilased kokanduse tundides erinevaid
suupisteid kogu koolile degusteerimiseks.
Esimene kooliaste valmistas kohupiimamaiust.
Teise
kooliastme
tüdrukud
valmistasid erinevate lisanditega jogurtikeeksi ja Madelein küpsist ning kolmas
kooliaste singi-koorepirukat. Lisaks pakkus
ka koolisöökla nädala jooksul prantsusepärast koolilõunat.

4. aprillil toimus inglise keele päev Happy
Day. Hommikul mõõdistasime õnnemeetriga koolipere päeva alguse tundeid.
Tore oli tõdeda, et suur osa õpilastest ja
koolitöötajatest olid heas meeleolus. Tuju
tõstmiseks sai põske pista ka pisikese
kommi. Fuajee stendilt võis uurida kümmet
nõuannet õnnelikumaks eluks.

Eelneval nädalal olid 3.–6. klasside õpilased
teinud erinevaid õnne-teemalisi joonistusi ja
ingliskeelseid plakateid. Parimaid töid sai
näha koridoride seintel.
Vahetundides võis infotelerist vaadata
Mr Bean'i klippe ja aulas end tühjaks
tantsida.
Reedel, 1. aprillil toimuski prantsuse köögi
tutvustamine ning valmistatud maiuste ja
suupistete maitsmine aulas. Toidukultuuri
maitseid aitasid avastada prantsuse keele
õpetaja Evelin Rand ja vilistlane ning
lapsevanem Ksenia Mets, lisaks oli külas
TÜ prantsuse keele õpetaja Yoan Villemin.
Näiteks said õpilased teada, kui pikk ja
krõbeda koorikuga on prantslaste sai
baguette, kust sai alguse ja kuidas
valmistatakse croissanti. Räägiti sellest,
kuidas süüakse austreid ning mida
prantsuse lastele süüa ei meeldi ja mis on
nende lemmiktoidud. Nii mõnelegi õpilasele
jätsid proovitud suupisted sügava mulje ja
nad jäädvustasid kodus järgi tegemiseks
retseptid oma nutiseadmesse.
Kadri Lill,
huvijuht

Raamatukoguhoidja Helen ja sekretär
Katrin rõõmustasid õpetajaid maitsvate
Norra vahvlite küpsetamisega.
Aitäh kõigile osavõtjatele!
Siret Vool ja Katrin Ubaleht,
inglise keele õpetajad
***
Seitsmendad klassid said Happy Day
raames
kirjutada
luuletusi
teemal
„Happiness“. Luuletusi oli seinast seina –
üks loovam kui teine. Parimatest sai
kolmandale korrusele kokku pandud ka
näitus,
mida
said
kõik
õpilased
vahetundides uudistada. Kaheksandad
klassid said rühmades tõlkida eesti keelde
laule, mis teevad nad õnnelikuks. Kõige
populaarsemaks palaks osutus Rick Astley
„Never Gonna Give You Up“. Kauneimad
tõlked leidsid uue kodu inglise keele klassi
seinal.
Triinu Helena Pajumäe,
inglise keele õpetaja

KOOLIELU
 UURIME JA AVASTAME LOODUST
4. aprillil toimus 1.a klassi õpilastel
õppepäev „Uurime ja avastame loodust“
Tartu loodusmajas. Õpilased töötasid
rühmades, kus nad läbi mängulise tegevuse
uurisid looduslikke objekte viie meele abil.
Õpilased jaotati uurimisrühmadesse ja
juhendaja õpetas, kuidas uurijad teevad
oma teaduslikku tööd. Iga rühm sai
salalaekast koti ja karbi. Kotis oli
mitmesuguseid esemeid loodusest ja
karbist leidsid õpilased linnupesa. Lapsed
pidid esemeid vaatlema luubiga, kirjeldama,
rühmitama erinevate tunnuste järgi ja
põhjendama oma valikuid. Seeläbi saadi
leidude kohta uusi teadmisi. Uurimistöö
vahel oli temaatiline sirutuspaus.

Lapsed leidsid linnupesast heinapallinööri ja
nad said teada, et inimeste poolt jäetud
prügi võib olla loomadele ohtlik.
Päev lõppes lõpuringis ja jutujärje
hoidmiseks kasutati jaanalinnu muna.
Lapsed pidid andma tagasisidet, mis oli
huvitav või mida keegi õppis.
Küllike Kütimets,
1.a klassi õpetaja

 TARTU LINNA 6. KLASSIDE INGLISE
KEELE VIKTORIIN
25. märtsil toimus veebipõhine 6. klasside
inglise keele viktoriin. Meie kooli esindas
võistkond koosseisus Mari Iher (6.a), Marri
Lankov (6.a) ja Aino Elina Tuunanen (6.c),
kes said XI koha.
Kiitus kooli esindanud õpilastele.
Siret Vool ja Katrin Ubaleht,
inglise keele õpetajad
 RAHVASTEPALL
29. märtsil osalesime 3. klassi poistega
Tartu linna rahvastepallivõistlusel. Kõik
võistlusel osalevad võistkonnad jaotati
kolme alagruppi. Meie olime ühes grupis
koos hilisema turniiri võitja Tartu Katoliku
Hariduskeskuse, Tartu Veeriku Kooli ja
TäheTERA poistega. Teenisime ühe võidu
TäheTERA poiste üle ja jäime alagrupis
kolmandaks. Finaali pääsesid meie grupist
Katoliku hariduskeskus ja Veeriku kool.

Descartes’i kooli esindasid: Ferdinand
Klaas (3.a), Martin Männigo (3.a), Aleks
Russakov (3.a), Marten Mikkel (3.b), Juri
Kuzmin (3.c), Damian Mängli (3.c), Kristen
Stig Värv (3.c).
Liina Kais ja Hendrik Rikand,
kehalise kasvatuse õpetajad

KOOLIELU
 VÕIDUKAD VÕRKPALLURID
Selleaastased Eesti U18 võrkpallimeistrid
selgusid 1. aprillil. Võitjaks krooniti Olerex
Tartu, kuhu kuulub meie kooli 8.b klassi
õpilane Serili Aasmäe ja mida treenib meie
kooli kehalise kasvatuse õpetaja Liina Kais.

